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Listamanna residensía 
Útskriftarverkefni 3. árs nema í byggingarlist 
vorið 2018  

Nemendur eiga að hanna residensíu sem býður 
upp á dvalar-,vinnu- og sýningarstað fyrir lista- 
menn. Residensían skal staðstett innan 
bæjarmarka Hveragerðis og starfsemi hennar 
skal að einhverju leyti tengjast við auðlindir,  
innviði, og sérkenni staðarins. Nemendur 
ákveða staðsetningu, vægi og fjölda bygging 
a og skulu rökstyðja nálgun sína með vísun í 
verkefnið og staðinn. 

Nemendum er einnig frjálst að velja hvort þeir 
nýti sér mannvirki bæjarins, og prjóni á einhvern 
hátt við þau og þá starfsemi sem fyrir er, eða 
hvort þeir velji að nálgast residensíuna sem 
stakstætt/stakstæð mannvirki. 

Áhersla er lögð á að nemendur skapi heildræna 
sýn fyrir verkefnið og sýni hvernig hið manngerða 
umhverfi er hugsað í samhengi við hlutverk sitt 
og samfélagið í Hveragerði - hvernig getur 
arkitektúr fléttað saman stað og starfsemi og 
fest í sessi listamannabæinn Hveragerði?

Útskriftaverkefnið





Ég fór ásamt samnemendum í vettvangsferð til 
Hveragerðis þar sem ég upplifði bæjarlífið og 
náttúruna allt í kring. Í framhaldinu héldum við 
nemendurnir listasýningu í Listaháskóla Íslands 
þar sem dregið var fram það helsta sem vakti 
athygli okkar í Hveragerði. 

Það sem vakti einkum áhuga minn var 
náttúrufegurðin umhverfis þorpið; hverasvæðin, 
gufustrókarnir, heitu laugarnar, litadýrðin, formin 
sem myndast í náttúrunni vegna jarðvarma og 
gróðurinn. Þar að auki gróðurhúsin, fronturinn 
á þorpinu og afslappað andrúmsloftið í þessum 
sérkennilega heilsubæ með listamannaívafi þar 
sem fólk á von á rjúkandi hver inn í stofu hjá sér. 
Allt þetta fangaði athygli mína. 

Úr frá  þeirri rannsóknarvinnu sem farið var 
í uppgötvaði ég strax að ég vildi vinna með 
samspil manns og náttúru, hafa náttúru í 
kringum mannvirkið og tengja hana inn í rými 
þess. Fylgdi ég því innsæi og fór að skoða 
svæðið fyrir utan þorpið sem leiddi mig í átt að 
Ölfusdal. 

Rannsóknarvinna í Hveragerði





Eftir rannsóknarvinnuna komst ég að því að ég 
vildi einblína á svæðið umhverfi s Hveragerði í 
átt að Ölfusdal. Í því sambandi fór ég að skoða 
gönguleiðirnar í kringum þorpið nánar. Fjallið 
Hamarinn skiptir Hveragerði í tvo hluta. Sunnan 
hans er byggðin, en að norðan er Ölfusdalur sem 
er að mestu leyti óbyggður. Dalirnir í Ölfusdal 
heita Reykjadalur, Grændalur og Gufudalur 
og þar leynast virkilega fallegar gönguleiðir. 
Göngustígakerfi  Hveragerðis gegnir mikilvægu 
hlutverki við að tengja öll svæðin saman, en um 
dalina liggja stuttar og langar gönguleiðir sem 
byrja og enda í Hveragerði. Eftir að hafa kynnt mér 
gönguleiðirnar um svæðið þótti mér áhugavert að 
vinna mannvirki út frá einni ákveðinni gönguleið.

Sjálf hafði ég farið í gönguferðir um Reykjadal 
og Grændal en aldrei Gufudal. Ég fór að skoða 
Gufudal nánar og gerði mér nokkrar ferðir 
þangað. Þegar þangað er komið tekur á móti 
manni ævintýralegur dalur umvafi nn fjöllum. Ég 
fann þar fyrir miklum krafti en á sama tíma mikilli 
ró. Um er að ræða einstaka náttúruparadís. Hæð 
fjallanna, fallegt útsýnið og lækur sem rennur 
í gegnum dalinn var eitthvað sem heillaði mig 
mjög. Þetta var staður þar sem ég gat ímyndað 
mér að listamenn myndu vilja hafa aðsetur í og 
vinna að list sinni, fjarri mannabyggð.  Þegar ég 
kom fyrst inn í dalinn var mikill snjór og því erfi tt 
að átta sig á landsvæðinu en eftir að snjóinn leysti 
tók ég eftir áhugaverðu náttúruformi úr fjarska 
sem var í miðjum dalnum og líktist rana. Eftir að 
hafa gengið um svæðið og áttað mig betur á 
aðstæðum ákvað ég að mannvirkið skyldi þróast 
út frá rananum. Ég útbjó landslagsmódel sem 
fylgdi mér allt ferlið og hjálpaði mér að tengjast 
dalnum ennþá betur.

Staðurinn - Gufudalur









Ég var nánast búin að ákveða programmið 
frá deginum sem við fengum verkefnið upp í 
hendurnar. Mig langaði að gera residensíu fyrir 
myndhöggvara og ég hélt mér við þá hugmynd 
út allt ferlið. Á tímabili vann ég svo með þróun 
programsins og staðsetningu mannvirkisins á 
sama tíma, sem átti vel við verkefnið mitt. Ég 
ákað að nýta gönguleiðina að mannvirkinu 
sem einhvers konar styttugarð.  Ég hugsaði líka 
hversu skemmtileg og áhugaverð rými ég gæti 
búið til fyrir myndhöggvarann og listaverk hans. 
Að lokum kom sú hugmynd að mannvirkið sjálft 
væri einhvers konar skúlptúr. 

Einnig fann ég fyrir svo miklu næði í dalnum 
að ég gat ekki hugsað mér bygginguna fyrir 
fleiri en einn listamann. Listamaður sem fengi 
aðsetur í Gufudal, gæti gleymt sér í sínum heimi 
þar sem hann gæti skapað í áhugaverðum 
rýmum umvafinn náttúru, auk þess sem hann 
fengi tækifæri til þess að hugleiða og hvíla sig 
vel. Í höggmyndalist myndgerir listamaðurinn 
hugmyndir og tilfinningar. Ýmis konar efni eru 
notuð, en oftast er leirinn notaður í byrjun. Með 
leir getur listamaðurinn mótað auðveldlega og 
endurtekið formrænar tilraunir. Listamaðurinn 
getur mótað aftur og aftur og með því að blanda 
olíu við leirinn helst hann blautur um tíma. Út frá 
þessum orðum áttaði ég mig á tímanum sem 
listamaðurinn myndi eyða í residensíunni. 

Program - Myndhöggvarinn





Brot úr skissubók





Bygging 

Þegar ég fór að teikna mannvirkið átti ég erfi tt 
með að setja hugmyndir mínar fram í landslaginu, 
ég var óörugg að draga fyrstu línurnar. Það 
tók mig einnig tíma að skilja hæðarlínunar og 
hvernig ég gæti látið mannvirkið falla vel inn í 
landslagið, þannig að náttúran og mannvirkið 
fengju bæði að njóta sín. Það voru endalausir 
möguleikar og ég var á tímabili næstum búinn 
að missa þráðinn. Eftir mikla hugmyndavinnu 
og pælingar fékk ég tilfi nningu fyrir verkefninu 
og náði að þróa hugmyndir mínar. 





Ég kalla mannvirkið ,,Orminn“. Ormurinn er langur 
og mjór og fellur inn í landslagið. Gönguleið 
Gufudals leiðir þig að mannvirkinu. Á neðri hæð 
þess er sýningarrými fyrir almenning sem er hluti 
af gönguhring um svæðið. Neðri hæðin skiptist 
í opið sýningarrými sem er hálfgert útirými sem 
heldur utan um höggmyndir en þar eru einnig 
lokuð rými innandyra sem leiða þig inn í dularfull 
sýningarrými. Hægt er að ganga inn í mannvirkið 
frá báðum endum byggingarinnar. Bílastæði 
liggja töluvert frá mannvirkinu og upplifa gestir 
mikla náttúrudýrð á leið sinni að því. 

Fyrir ofan sýningarrýmin hefur listamaðurinn 
aðsetur. Listamaðurinn getur gengið inn 
frá báðum endum byggingarinnar, en hann 
gengur upp tröppur sem leiða hann annað 
hvort að vinnurými eða að heimili. Heimilið 
skiptist í eldhúsaðstöðu, stofurými, rými með 
gryfju, svefnaðstöðu og baðherbergisaðstöðu. 
Listamaðurinn hefur síðan útirými sem skilur að 
heimili og vinnustofur. Vinnustofur skiptast í þrjú 
rými þar sem að listamaðurinn getur unnið með 
leir, keramik, gifs, steypu og málm. 

Mannvirkið er úr dökkgrárri steypu og einnig 
innbyggðar mublur mannvirkisins. Mér fannst 
það eiga vel við í þetta verkefni. Ég vildi hafa 
útlitið hrátt og þungt eins og íslenska veðrið og 
ná þannig tengingu við náttúruna og listina. Ég 
gerði bygginguna að eins miklum skúlptúr og ég 
gat og hélt því útliti í módelgerðinni.

Ormurinn



apartment

artist work studio

privat artist outdoor area

open gallery space - gududalur footpath

closed gallery space 

privat staircase - entrance to residenceia

önnur hæð, listaresidensía

fyrsta hæð, gönguleið / sýningarými
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snið b-bsnið a-a snið c-c

snið d-d snið e-e snið g-g

snið h-h snið j-j snið i-i



ásýnd, aftan

ásýnd, framan







Sýningaropnun

Útskriftarsýningin var haldin á Kjarvalsstöðum. 
Við arkitektanemarnir fengum stórt og fallegt 
rými í suðurenda vestur sýningarsalarins. Hver 
og einn fékk að ráða sinni framsetningu og 
kom heildarútlit sýningarinnar skemmtilega 
út. Sýningin opnaði laugardaginn 5. maí og 
heppnaðist afar vel. Verkið mitt fékk nafnið 
Næði og hafði ég ljóðrænan texta við hlið 
verksins.

Næði

Mannvirki í Gufudal
Hlykkjast eins og ormur

Fylgir náttúrunni
Aðsetur listamanns

Skúlptúrara og styttur

Einvera
Gönguleið gufudals

Draumkennt landslag
Dularfullt sýningarrými

Tenging við náttúru
Staður með mátt

Skapandi
Streitulaust svæði

Innbyggðar mublur
Rýmin hrá, þung og köld 

Ekkert sem truflar







Ég veit að það hefði mátt gera margt 
betur, en ég er ánægð með það að hafa 
fylgt innsæi mínu allan tímann við gerð 
verkefnisins sem gekk út á setja sig í 
spor listamannsins sem fengi tækifæri 
til að búa og starfa lengst inn í fjalladal, 
einn í næði. Þrátt fyrir dagana þar sem 
ég hélt að ég væri að missa þráðinn náði 
ég alltaf að halda verkinu gangandi. Ég 
kom sjálfri mér að mörgu leyti á óvart. 
Ég var með gott fólk í kringum mig sem 
fór í gegnum þetta ferli með mér. Þegar 
ég horfi til baka sé ég hversu mikið ég 
hef lært á þessu ferli og tek ég þann 
lærdóm með mér inn í framtíðinna. 

Eftir sýningaropnun




